
Resumo 

O presente trabalho pode ser dividido em três partes. A primeira, constituída pelos capítulos 2 e 3, é 

dedicada a um estudo de características mais teóricas do método dos elementos finitos; a segunda, 

que inclui os capítulos 4 e 5, é destinada à apresentação dos modelos, e correspondente 

implementação, para a análise dinâmica de diversos tipos de estruturas, incluíndo os aspectos 

relacionados com a interacção sólido-líquido; a terceira, constituída pelo capítulo 6, tem 

características mais práticas e é dedicada à análise dinâmica de barragens.  

No capítulo 2 são apresentados os aspectos gerais do método dos elementos finitos, aplicado a 

problemas de Mecânica Estrutural, usando uma formulação através dos deslocamentos. Uma 

particular atenção é dada aos elementos isoparamétricos, que irão ser utilizados ao longo de todo o 

trabalho em diferentes tipos de problemas. Alguns aspectos da integração numérica são também 

apresentados.  

O capítulo 3 é dedicado à apresentação de alguns elementos finitos, ao estudo do seu 

comportamento e ao desenvolvimento de um novo modo de formular a sua matriz de rigidez. A par da 

apresentação dos elementos de elasticidade plana de 4 e 8 nós, é introduzido o novo procedimento 

para formular a matriz de rigidez, à luz desta nova formulação é feito o estudo e interpretação do 

comportamento dos referidos elementos, os quais, como se sabe, conduzem a soluções 

excessivamente rígidas (quando se usa uma ordem de integração numérica completa) na análise de 

sólidos quase incompressíveis. Os elementos de viga de 2 e 3 nós, em cuja formulação se 

consideram as rotações independentes dos deslocamentos verticais permitindo assim deformações 

por esforço transversso, são estudados em função da ordem de integração numérica utilizada. A par 

da descrição de um elemento de laje de 4 nós, em que também se consideram as rotações 

independentes dos deslocamentos verticais, é feita a reformulação da respectiva matriz de rigidez 

utilizando-se para o efeito os elementos de viga anteriormente referidos. Com base nesta formulação 

é feita a discussão dos problemas relacionados com este elemento, nomeadamente a excessiva 

rigidez no tratamento de lajes finas, e correspondente melhoria de comportamento quando se utiliza 

uma ordem de integração reduzida ou selectiva, e modos de deformação de energia nula espúrios. A 

generalização desta discussão é feita ao elemento de laje de 8 nós. É apresentado um novo elemento 

de laje rectangular de 4 nós e realizado um conjunto de ensaios demonstrativos das suas 

capacidades. Finalmente é apresentado um elemento de casca espessa e feita a análise da matriz de 

rigidez em função da ordem de integração numérica e da sua espessura.  

No capítulo 4 faz-se uma descrição dos métodos, mais usuais da análise dinâmica de estruturas 

seguida duma breve discussão sobre os seus campos de aplicação. Apresentam-se as matrizes de 

massa e amortecimento que vão ser adoptadas. O método de Newmark, um método de integração 

directa implícito, é utilizado na implementação de programas de análise dinâmica de problemas de 

elasticidade plana e tridimensional, lajes e cascas. Finalmente são feitas diversas, aplicações, 

comparando-se as soluções obtidas, quando possível, com as de outros autores.  



O capitulo 5 é dedicado ao estudo dos aspectos relacionados com a interacção sólido-fluido. Duas 

formulações possíveis para tratar elementos de fluido são apresentadas. Para a tradução de domínios 

de comprimento infinito são considerados três procedimentos: elementos com amortecimento, método 

da recorrência e elementos infinitos. Com o objectivo de possibilitar a existência de deslocamentos 

relativos entre o sólido e o fluido na direcção tangencial à superfície que os separa é formulado um 

elemento de junta. No final do capitulo são apresentados dois exemplos com o objectivo de ensaiar 

os procedimentos propostos.  

No capítulo 6 os programas desenvolvidos são aplicados à análise dinâmica de barragens, gravidade 

e abóboda, tendo-se em conta os efeitos hidrodinâmicos do reservatório e a interacção com a 

fundação. Na parte inicial do capítulo são tecidas umas breves considerações sobre o 

dimensionamento de barragens e sobre as acções sísmicas. É efectuada a análise dinâmica da 

barragem de Koyna ensaiando-se os processos de simulação de domínios de comprimento infinito, 

apresentados no capítulo 5, para diferentes comprimentos do reservatório. Descrevem-se as técnicas 

adoptadas para estabelecer a ligação entre elementos de casca e tridimensionais, necessárias para o 

estudo de barragens abóboda, bem como o elemento de junta a incluir entre a barragem e o 

reservatório. Finalmente é feita a análise de uma barragem abóboda, a barragem do Alto Lindoso, 

estudando-se a influência de alguns parâmetros na sua resposta. São também incluídas as respostas 

aos sismos de San Fernando e El Centro.  

No capítulo 7 apresentam-se as principais conclusões e sugerem-se áreas para futuros 

desenvolvimentos.  


